
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

مديؤنننَّ  دِمنننِؤ مم ُمنننن   َمدا المُنننَّ  د ولدننن نننو  د َدهمدا مد ننن نننوا مد ِمِِين ِرَد نننيؤ ))ِمنننن الؤمم
يًًل (( َِ َُلمدا تدبؤ و بد مد ِمِؤ مم ُمن يدِتدِظرم دد بدَّم دد ى ِدحؤ  هدضد

 يو أبِوء شعبِو العراهي األبي الموبر المَولَ...

 لعربية داإلسًلمية...ديو أي و الغيورى  من أبِوء امتِو ا

اً  منننى الةعمنننة الشنننِيعة التننني هنننوم ب نننو المَرمننندن العنننورةيدن دالعِمنننريدن ب  نننَام رمنننز العنننرا  العظنننيم  َر
الرريس القورَ المَولَ مَام حسين المَيَ د بعَ مردر مو يقرب من أربع سِين  مى غزد بمنَِو العنرا  

مَمة العننرب من هبننننا رأس الكةر أ منرارا همعة اإلسنًلم َد ِنو لنذا الغنزد زم  زمنو داا مريكو دأذِوب و لنم يَز
 منننى مدامنننمة َ وَِننننو المقنننَس لمقضننننوء  منننى مننننو تبقنننى منننن  مدلننننَّ ال وربنننة دأذِوبننننَّ العمنننًلء دالحكدمننننة 
ت  اً  مننى األكوذيننب التنني دَر المننةدية التنني ِمننب و امحننتًلا لتمزينن  أدمننوا البمننَ ددحَتننَّ الدعِيننة. دَر

وت المنننغير الحقينننر بننندش دمنننو مننندر  اإل نننًلم األمريكننني دالحكدمنننة لممنننتن دتمنننريح - ننني تقرينننر بيكنننر
العورةيننة العميمننة بَِننوح  مميننت م السيوسننية دضننعب المقودمننة دبننون مننو يحمننا  نني العننرا  لننيس مقودمننة 
ة دلم أَوِب لذا َوء ز ًلِِو  ي لذا الدهت بولذات  ِمو لد زرلوب هوَم من ال ورج دان  مورمَّ محََد داا

و ا العريقة الِقشبَِية ( الذي كون دم يزاا يقورع الكنو ر المحتنا دأذِوبنَّ مِنذ اليندم  ن َيشِو ) َيش َر
األدا لغزد  لبمَِو المَولَ لِثبت لمعولم اَمع بون المَولَين لم  مورا كثيرة منن العنراهيين دلنيس مثنا 

منننندم منننو يمنننندر  أ ننننَارِو بننننأِ م أَوِننننب  قننننَ أشننننعمت عًلرنننع لننننذا الَننننيش الشننننرارة األدلننننى لمَ ننننوَ  نننني  
محو ظوت القعر بعمميوتَّ القتولية التي أث ِت َراح العَد الكنو ر دكوِنت تمنل العممينوت ِقعنة تحندا  ني 
اَ مع ننم  ننََا ننَز اَ ِد ينندش تننَز   ً السننوحة الَ وَيننة د مننى اثننر تمننل الةعوليننوت تشننكمت مَننوميع دكتورننب َد

د مننَةً  دهنندةً  ددحننَةً ... بعكننس مننو اَ ننى بننَّ أ ننَارِو دمننو ذلننل زم بةضننا اهلل تعننولى دكرمننَّ  قننَ تشننكا 
َيشِو من العنراهيين الشنر وء الندعِيين منن العسنكريين دالمنَِيين د ممنوء النَين منن أهمنى شنموا العنرا  

س بوسنت َا  م رأس الةتِنة زلى أهمى َِدبنَّ ممنن ِ َندا ِ َنو ردحينوً  سنكريوً دعِينوً   ني َ نوَلم المقنَ
الكننو ر المحتننا َدن العننراهيين حيننث لننم تننتمعم أيوَيِننو بننَموء العننراهيين بتوتننوف دسيسننتمر لننذا الَننيش  نني 
نننَّ دمعنننَّ أذِنننوب م  مقور نننة المحتنننا الكنننو ر داا شنننوا كنننا َسورسنننَّ ال بيثنننة حتنننى ِعنننَر ه نننر  مننن  منننن  مَد

 ن دتمزي   راهِو الحبيب .العورةيين ممن يِةذدن م ععوت أسيوَلم الم ويِة ب َم الَي

 أي و الغيورى الشر وء:
 

 

زن مدمت مَولَيِو أثمَت همدب الشر وء  مى امتَاَ سوحوت الَ نوَ  نًلا السنِدات المِمنرمة دالتني 
و الكنننو ر لشنننَة دهع نننو  مننني م ممنننو أرغنننم هنننوَت م لًل تنننراب بةشنننم م دالتراَنننع  نننن  لنننم دلنننن يِسنننولو  نننَِد

 

 



لننذا الَننيش معظننم المعننورل الةومننمة مننع هنندات امحننتًلا ف  مَولننَد سننتراتيَيت م  نني العننرا  حيننث هننوَا
وا العريقة الِقشبَِية بشرى بنث اإلمنَار األدا منن  عوليوتنَّ القتولينة الممندرة  داليدم يزب لكم َيش َر
اَ الميمِندن أحبنوب سنيَِو الممنعةى ) منمى اهلل  مينَّ  ليكشب اِ يور داِنَحور لنذ  القندى الغوزينة دلينَز

 و دالكو ردن غيضوً د ذمِوً  .دسمم ( ثبوت

  يو أبِوء امتِو الغيورى األبوة :

ِ يننب بكننم بولثبننوت  مننى الَ ننوَ لِمننرة َيِِننو اإلسننًلمي الحِيننب د ننَم امَِننرار دراء الةتِننة التنني تحننودا 
زثورت و الحكدمنة العورةينة العِمنرية العميمنة لتثبينت أركوِ نو ال ودينة دلكنن لي نوت لي نوت ل نم أن يةمحندا 

نننَّ منننن لنننذ  الةتِنننة من المَولنننَين ل نننم بولمرمنننوَ دسنننيَحردن كنننا م ععنننوت م الَِيرنننة دمنننو   يمنننو يريَِد
 الِمر زم من  َِ اهلل دالعوهبة لممتقين دم  َدان زم  مى الظولمين .
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